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Møte for lukkede dører 
lørdag den 31 mai 1947 kl. 9. 

 
President: M o n s e n .  

 
 
Etter forslag av presidenten ble enstemmig vedtatt: 

1. Møtet holdes for lukkede dører. 

2. Regjeringens medlemmer og de i forretningsordenens § 54 
nevnte funksjonærer gis adgang til møtet. 
 
Presidenten:

 «Til Stortingets Presidentskap. 

 Til behandling foreligger en sak om 
offentliggjørelse av dokumentene vedkommende de 
ekstraordinære anskaffelser og forsyninger til 
gjenoppbyggingen av forsvaret, en skrivelse fra 
Forsvarsdepartementet og Presidentskapets innstilling til 
Stortinget. Forsvarsdepartementets skrivelse lyder således: 

 Offentliggjørelse av stortingsproposisjon nr. 1, 
1945/46, ekstraordinære anskaffelser og forsyninger til 
gjenoppbyggingen av forsvaret. 
 Bevilgningene til ekstraordinære anskaffelser og 
forsyninger til forsvaret, som tilsammen beløper seg til 
kr. 280 millioner, har i seg selv vært offentlige og 
står på statsbudsjettet, men selve proposisjonen ble i 
sin tid behandlet som hemmelig av forhandlingstekniske 
årsaker for ikke å legge kortene åpne ved forhandlingene 
med den britiske regjering. Etter at forhandlingene nå 
er avsluttet vil det ikke være noen grunn til lengere å 
holde proposisjonen hemmelig. 
 I kommende statsråd vil Forsvarsdepartementet legge 
fram en offentlig proposisjon om endel omgrupperinger 
innenfor rammen av engangsbevilgningene, og det vil være 
særdeles hensiktsmessig, både for departementet - og jeg 
tror for Stortinget - at de to proposisjonene kan sees i 
sammenheng. 
 Departementet tillater seg derfor å foreslå at det 
ærede Presidentskap treffer en beslutning om at 
proposisjonen, innstillingen og forhandlingene kan 
offentliggjøres. 
 Departementet vil en av de nærmeste dager 
overlevere til det ærede Presidentskap proposisjonen med 
forslag til strykninger. 
  Jens Chr. Hauge.» 
Presidentskapet foreslår: 
«Presidentskapet bemyndiges til i samråd med 

Forsvarsdepartementet å offentliggjøre proposisjonen, 
innstillingen og debatten om ekstraordinære anskaffelser og 
forsyninger til gjenoppbyggingen av forsvaret.» 
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V o t e r i n g :  

Presidentskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Protokollen ble deretter referert og foranlediget ingen 

bemerkning. 
 

Møtet hevet. 


	Votering:

